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De NVPB
Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven

• 51 leden en we vertegenwoordigen 90% van de totale omzet in de (uitvoerende) sector

• De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. 

• De NVPB behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. 

• Een gesprekspartner voor de overheid en organisaties op nationaal en Europees niveau

• Betrokkenheid bij de totstandkoming van wet- en regelgeving

• Platform voor discussie, voorlichting en samenwerking
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NVPB en IPM

• Erken de problemen die kunnen ontstaan door plaagdieren en de bestrijding hiervan en 

neem preventieve acties om de problemen te voorkomen.

• Het gebruik van biociden te beperken waar mogelijk en de risico’s voor mens, dier en 

milieu te beperken.

• Met beschikbare technieken en alternatieven op economisch verantwoorde wijze, in 

overleg met de opdrachtgever, duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of 

bestrijding van plaagdieren. 
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Principes van Integrated Pest 
Management
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De koninklijke weg naar een goed resultaat, focus op preventie:

1. Inventariseren van de risico’s

2. Bepalen van de strategie

3. Opstellen van het plan van aanpak

4. Het plan bespreken met de klant

5. Uitvoering van het plan

6. Registreren en evalueren van het uitgevoerde werk

7. Bevindingen bespreken met de klant

8. Aanpassen van plan en aanpak (indien nodig)



IPM: in de praktijk
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Plaagdierbestrijdingsbedrijf en IPM
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De nieuwe regelgeving vraagt van bedrijven om:  

• Vernieuwen van visie en beleid inzake de toepassing van rodenticiden binnen

• Verplichte bedrijfscertificaten IPM-Knaagdierbeheersing 

• Een certificering van medewerkers

• De werkinstructies vernieuwen

• Het organiseren van trainingen, opleidingen en toolbox meetings

• Opdrachtgevers informeren en betrekken



De technicus en IPM
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• Mindset serviceverlening

• Betrokkenheid

• Focus op preventie

• Hoger niveau van monitoring en inspecties

• Gifvrije bestrijdingstechnieken

• Communicatieve vaardigheden

• adviseren

• rapporteren



De opdrachtgever en IPM
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"De kwaliteit van IPM Plaagdierbeheersing is afhankelijk van de kwaliteit van de 
klantdoelstellingen."

“Daar heb ik jullie toch voor gecontracteerd?"



De opdrachtgever en IPM
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• Een duidelijke visie op duurzaamheid

• Duidelijke milieudoelstellingen

• Beleid gericht op preventie

‒ hygiëne 

‒ wering

• Management ondersteunt het operationeel proces

‒ taken en verantwoordelijkheden

‒ budgetteren

• Kennis van plaagdierpreventie en -bestrijding

IPM



Resultaat plaagdiermanagement 
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IPM

Plaagdiermangement

Doelen

Visie

Afnemers

Normering

Wet- & regelgeving

Faciliteren

Operationeel 
proces

Budgettering

Maatschappij



Preventief (operationeel) beleid

Hygiëne & 
Wering

Evalueren

visie & 
doelstelling

inspectieanalyse

faciliteren & 
communiceren 
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De opdrachtgever en IPM

1 juni 2022

Operationeel proces plaagdiermanagement

• Taken en verantwoordelijkheden

• Hoe worden de aanbevelingen gemanaged?
‒ Wie faciliteert? 
‒ Wie controleert?

• Wie evalueert?

• Hoe….?

Ik begrijp (nu) waarom…?



De opdrachtgever en IPM
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A. Prioritering & Classificering vanuit risico inventarisatie 

• High Risk
• Grote impact op het risico van plaagdieren

• Medium Risk
• Van invloed op het risico van plaagdieren

• Low Risk 
• Preventie gericht

B. Budgettering
C. Planning 



Risico Classificering

H B-prep Wering

Op het dak van de B-prep is een opening in de wand. 

Plaagdieren kunnen zo binnendringen.

Afdichten

H B-prep Wering

De aansluiting van de kabelgoot aan de buitenzijde is 

niet deugdelijk afgedicht. Daardoor een er groot risico op 

het binnendringen van Plaagdieren. Diverse keutels op 

de kabelgoot. Afdichten

Risk   |    Zone   |   Type aanbeveling |      Omschrijving | Actie klant    



Complex??
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De opdrachtgever en IPM
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•Rol Overheid

•Rol controlerende en normerende instanties

•Rol maatschappelijke organisaties

•Rol afnemers en consument

"De kwaliteit van IPM Plaagdierbeheersing is afhankelijk van de kwaliteit van de 
klantdoelstellingen."



2Wering1Risico Inventarisatie 3Monitoring

Inventariseer de risico’s
en identificeer de 
probleemgebieden

Los bestaande 
problemen op door 

aanbrengen wering en 
hoge hygiëne, voorkom 
toekomstige problemen

Monitoring 
om snel te kunnen 

detecteren

Moderne plaagdierbeheersing 
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De kwaliteit van het resultaat van IPM binnen wordt bepaald door:

•De visie en doelen van de klant

•De bedrijfsorganisatie

•Het Plaagdiermanagement Bedrijf 

•De overheid

•Handhaving en controle

Conclusie 
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Dank voor de aandacht


